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                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Директор       Пустовiт Вiра Олексiївна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
08.05.2014 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика 
"Зорянка" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

05502700 

4. Місцезнаходження 
емітента 

25015 Кiровоградська область . м.Кiровоград вул.Євгена Маланюка,2 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

0522-229713 249563 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

zoryanka@emitent.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 82 Бюлетень НКЦПФР 

  
30.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці zoryanka.org.ua 

в мережі 
Інтернет 

29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 
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5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi:  
 
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, оскiльки Товариство не має лiцензiй 
(дозволiв). 
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки Емiтент не виступав засновником та 
учасником в iнших юридичних особах. 
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки Емiтент не має даної посади. 
- Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та 
не проводило рейтингову оцiнку.  
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.  
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки Товариство здiйснило випуск лише простих 
iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.  
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки Товариство похiднi цiннi папери не випускало.  
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство протягом звiтного перiоду 
не здiйснювало викуп власних акцiй.  
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки Товариство не має тих 
критерiїв, за наявностi яких товариства подають дану звiтнiсть. 
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки Товариство не має тих критерiїв, за наявностi яких 
товариства подають дану звiтнiсть. 
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки Товариство випуск боргових цiнних 
паперiв не здiйснювало. 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.  
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 
швейна фабрика "Зорянка" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності ) 

   

3. Дата проведення державної реєстрації  20.12.1922 

4. Територія (область)  Кiровоградська область 

5. Статутний капітал (грн.)  3151716.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 431 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

14.13  ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 

 68.20 
 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 46.42  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ОДЯГОМ І ВЗУТТЯМ 

10. Органи управління 
підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26007000052070 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку  300023 

6) Поточний рахунок  26006000052071 
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035 м. Київ . . вул.Сурiкова,3   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

    0.000000000000 

Усього   0.000000000000 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пустовiт Вiра Олексiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 627272 29.04.1999 Ленiнським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi 
6) стаж керівної роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ КШФ "Зорянка", головний iнженер 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

02.04.2013 3 роки 

9) опис    До повноважень директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його 
iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками директора є органiзацiя виконання завдань, 
наданих загальними зборами та наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання 
виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Директор представляє 
Товариство без довiреностi  у  вiдносинах  з iншими юридичними та/або фiзичними особами, державними та 
iншими органами, органiзацiями, установами. Iншi повноваження та обов'язки директора передбаченi 
статутом товариства. 
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв директор в звiтному роцi отримував згiдно контракту. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiна директора в звiтному роцi відбулася згідно рішення наглядової ради від 27.03.2013 року Протокол 
№21,  яким припинено повноваження Курбатова Володимира Ілліча та обрано нового директора Пустовіт 
Віру Олексіївну. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини директор не має. 
Стаж керiвної роботи складає 24 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: головний iнженер ПАТ КШФ 
"Зорянка", голова ревізійної комісії ПАТ КШФ "Зорянка". 
Директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
 
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Новиков Олександр Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 256396 15.08.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** вища, Нацiональний унiверситет фiзичного виховання та 

спорту, спецiалiст 
6) стаж керівної роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Директор Компанiї "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД." 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

04.04.2011 3 роки 

9) опис    До повноважень голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради 
Обов'язками голови наглядової ради є керiвництво та координацiя дiяльностi наглядової  ради для 
належного виконання наглядовою радою своїх функцiй, передбачених статутом товариства. 
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiни голови наглядової ради в звiтному роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової ради не має. 
Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: голова правлiння товариства, 
директор фірми. 
Голова наглядової ради обiймає посаду Директора Компанiї "ДЕРТУС ФАЙНЕНС ГРУП ЛТД.". 



7 

 

 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мягкий Андрiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 406086 04.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1973 
5) освіта** вища , Харкiвська нацiональна юридична академiя 

iм.Я.Мудрого, юрист 
6) стаж керівної роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПП "Юридична контора Мягкого", директор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

04.04.2011 3 роки 

9) опис    До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради 
ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення 
прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. 
Стаж керiвної роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: директор приватної юридичної 
контори. 
Член наглядової ради займається адвокатською дiяльнiстю. 
 
 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Слiвнова Неля Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 112323 22.05.1996 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища , Грозненський нафтовий iнститут, горний iнженер-

геофiзик 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ КШФ "Зорянка", заступник директора з фiнансових 
питань 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

04.04.2011 3 роки 

9) опис    До повноважень члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi 
мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради 
ради Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення 
прийняття наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiни члена наглядової ради в звiтному роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має. 
Стаж керiвної роботи складає 18 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: заступник фiрми, начальник 
iддiлу оптової реалiзацiї продукцiї нафтогазової промисловостi, начальник планово-розподiльчого вiддiлу, 
генеральний директор ТОВ "Максим М", заступник директора з фiнансових питань ПАТ КШФ "Зорянка". 
Член наглядової ради не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ручка Тетяна Георгiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 

ЕА 595155 25.12.1998 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 
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або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
4) рік народження** 1961 
5) освіта** вища , Кiровоградський нацiональний технiчний унiверситет, 

облiк та аудит 
6) стаж керівної роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ КШФ "Зорянка" заступник головного бухгалтера 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

01.12.1997 безстроково 

9) опис    До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на 
пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, 
дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї 
оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку 
всiх господарських операцiй.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно 
штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiни головного бухгалтера в звiтному роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. 
Стаж керiвної роботи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх керiвних посад: в.о.головного бухгалтера 
Кiровоградського домобудiвельного комбiнату, головний бухгалтер управлiння комунального господарства, 
головний бухгалтер Оситняжського сiльпо, головний бухгалтер ПФ "Анфас", головний бухгалтер ПАТ 
КШФ "Зорянка". 
Головний бухгалтер не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Челнокова Тетяна Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 236653 12.02.1997 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** вища, Костромський технологічний інститут 
6) стаж керівної роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ КШФ "Зорянка", начальник відділу праці, заробітної 
плати та економічного стимулювання 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

25.03.2013 3 роки 

9) опис    До повноважень голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення 
своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiна голови ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
25.03.2013 року замість Пустовіт Віри Олексіївни. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова ревiзiйної комiсiї не має. 
Стаж керiвної роботи складає 20 роки. Перелiк попереднiх керiвних посад: начальник відділу праці, 
заробітної плати та економічного стимулювання ПАТ КШФ "Зорянка". 
Голова ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
 
1) посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Осадча Свiтлана Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 643803 18.05.1999 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** вища, Кировоградский державний технiчний унiверситет    

 
6) стаж керівної роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ПАТ КШФ 
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попередня посада, яку займав** "Зорянка"  
 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

04.04.2011 5 років 

9) опис    До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi 
своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Зміни члена ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. 
Стаж керiвної роботи складає 7 рокiв. Перелiк поперднiх керiвних посад: начальник вiддiлу 
зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ПАТ КШФ "Зорянка" . 
Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
 
1) посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Юхименко Тетяна Веніамінівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 626196 27.02.1999 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості 
6) стаж керівної роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "КШФ "Зорянка", начальник виробничо-технічного 
відділу 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

25.03.2013 3 роки 

9) опис    До повноважень члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься участь в здiйсненнi контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є участь в проведеннi 
своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства шляхом складання висновкiв та актiв.  
Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не отримував. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. 
Змiна члена ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi відбулася згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
25.03.2013 року замість Романяка Миколи Ярославовича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член ревiзiйної комiсiї не має. 
Стаж керiвної роботи складає 12 років. Перелiк поперднiх керiвних посад: інженер з підготовки 
виробництва, начальник виробничо-технічного відділу ПАТ "КШФ "Зорянка". 
Член ревiзiйної комiсiї не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Пустовiт Вiра Олексiївна 
ЕА 627272 29.04.1999 Ленiнським 

РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

33 0.00251291677 33 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Мягкий Андрiй 
Вiкторович 

ЕА 406086 04.02.1998 Ленiнським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
15497 1.18008094638 15497 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Слiвнова Неля Василiвна 
ЕА 112323 22.05.1996 Кiровським 

РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

105 0.00799564428 105 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Юхименко Тетяна 
Веніамінівна 

ЕА 626196 27.02.1999 Кiровським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
315 0.02398693283 315 0 0 0 

Усього 15950 1.214576440260 15950 0 0 0 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Компанiя "Дертус Файненс 
груп ЛТД" 

600285 
Британськi Вiргiнськi Острови 0  . 

Тортола, Роуд Таун А.С. 3099 Мейн 
Стрiт,90 

322020 24.521498764483 322020 0 0 0 

Пiдприємство з iноземними 
iнвестицiями за участю 

iноземного капiталу ТОВ 
Фiрма "АТЕК-95" 

21645149 01010 м. Київ . . вул.I.Мазепи,28 238031 18.125820981332 238031 0 0 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"КЛЕРМОНТ IНТЕРТРЕЙД" 
3627680 

Сполученi Штати Америки 19711   
м.Нью-Йорк округ Нью-Кастл, 

вул.Барксдейл,113 
294626 22.435473246955 294626 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Зейналов Едуард Джангiрович 
ЕА 113304 12.06.1996 Кiровським РВ УМВС 

України в Кiровоградськiй областi 
262451 19.98537939332 262451 0 0 0 

Усього 1117128 85.068172386091 1117128 0 0 0 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 25.03.2013 

Кворум зборів 66.4 
Опис Порядок денний був запропонований наглядовою радою товариства. Змiн до порядку денного не було. 

Порядок денний: 
1.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КШФ "Зорянка": 
обрання лiчильної комiсiї, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного. 
 2.Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ 
"Зорянка" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
 3.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ 
КШФ "Зорянка" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї.  
 4.Звiт Наглядової ради за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 
 5.Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк, результатiв 
дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк. 
 6.Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ КШФ "Зорянка" та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
 7.Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї. 
 8.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  
 9.Приведення Статуту товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства". 
 
Рiшення, якi прийняли Загальнi збори: 
1.Затвердити звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ 
КШФ "Зорянка" за 2012 рiк за наслiдками його розгляду.  
2.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi  (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк за наслiдками його розгляду.  
3.Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк за наслiдками його розгляду. 
4.Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк, результати 
фiнансово-господарської дiяльностi (балансу) ПАТ КШФ "Зорянка" за 2012 рiк. 
5.Направити на розвиток пiдприємства прибуток, отриманий за результатами роботи у 2012 роцi, у розмiрi 
198 000,00  гривень, у зв'язку з чим не нараховувати та не виплачувати дивiденди. 
6.Достроково припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї - Пустовiт Вiри Олексiївни та члена 
Ревiзiйної комiсiї - Романяка Миколи Ярославовича. 
7.Обрати членами Ревiзiйної комiсiї - Челнокову Тетяну Володимирiвну та Юхименко Тетяну 
Венiамiнiвну строком до 11.04.2016р. та пiдписати з ними Угоди (цивiльно-правовi договори) про 
виконання їх обов'язкiв протягом 10 календарних днiв пiсля проведення Загальних зборiв. 
8.Привести Статут товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" та 
затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Обрати уповноважену особу, Курбатова Володимира 
Iллiча, директора ПАТ КШФ "Зорянка", вiд iменi акцiонерiв Товариства пiдписати у нотарiальнiй конторi 
нову редакцiю Статуту та надати його до управлiння державної реєстрацiї Кiровоградської  мiської  ради 
для  проведення державної  реєстрацiї. 
 
В звiтному роцi позачерговi збори не скликалися. 
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VIII. Інформація про дивіденди 
 

 За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

        

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн 

        

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

        

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 
д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Опис На загальних зборах було вирiшено не виплачувати дивiденди за звiтний перiод. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Фiлiя аудиторської фiрми "Респект" в м. Кiровоградi 

Організаційно-правова форма Фiлiя (iнший вiдокремлений пiдроздiл) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20651627 
Місцезнаходження 25006 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград вул.Київська,43 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0135 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0522-34-88-85 
Факс 34-88-85 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 
Опис Аудиторська перевiрка проведена згiдно договору №3 вiд 29.01.2014 року. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 м. Київ . . вул.Грінченка,3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044-585-42-40 
Факс 585-42-41 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя 
Опис В звiтному роцi в зв'язку зі створенням Центрального депозитарію було 

змiнено особу, яка здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства. 
Депозитарій, з яким припинено договiр на обслуговування емісії цінних 
паперів: 
Публічне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр" (Приватне 
акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"). Код 
ЄДРПОУ 35917889. Договiр Е1058/10 вiд 16.06.2010р. 
Депозитарiй, з яким укладено договiр: 
Публічне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України". Код 
ЄДРПОУ 30370711. 
Відповідно до абзацу другого пункту 13 Розділу VI Закону України "Про 
депозитарну систему України" з дня передачі глобального сертифіката на 
зберігання Національному депозитарію України Національний депозитарій 
України вважається правонаступником прав та обов'язків інших 
депозитаріїв за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, 
укладеними між емітентами та депозитаріями. 
Дата прийняття рiшення про передачу глобальних сертифікатів від ПАТ 
"Розрахунковий центр" (ПрАТ "ВДЦП") до ПАТ "НДУ": 18.06.2013 року 
згідно Рішення НКЦПФР №1050. 
Орган, що прийняв дане рiшення: Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку. 
Причини прийняття: виконання Закону України " Про депозитарну систему 
України ". 
Дата передавання глобальних сертифікатів від ПАТ "Розрахунковий центр" 
(ПрАТ "ВДЦП") до ПАТ "НДУ": 02.07.2013 року. 
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Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний 
центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315 
Місцезнаходження 61145 Харкiвська область . м.Харкiв вул.Космiчна,26 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №286587 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон 057-714-01-90 
Факс 714-01-90 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Опис В звiтному роцi змiни депозитарної установи, яка здiйснює облiк прав 

власностi не було. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.05.2010 170/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000174429 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

2.40 1313215 3151716.00 
100.000000000

000 

Опис 
В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не 
обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому 
ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. 
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XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Пiдприємство було засноване в 1922 роцi. Матерiальною базою для розгортання 
виробничої i господарської дiяльностi послужила майстерня по ремонту вiйськового 
одягу. Фабрика розмiщалася в невеликому двоповерховому будинку.  
Першим директором фабрики був призначений Ланцман Абрам Львович, що керував 
пiдприємством до 1934 року. 
У 1923 роцi були органiзованi цехи: закрiйний та пошивний . 
Наприкiнцi 1926 року почав упроваджуватися поточний метод пошиття, що дозволило 
значно пiдвищити продуктивнiсть працi. 
З 1927 року усi вироби на фабрицi пошивались поточним методом. 
Поступово збiльшувалося число працюючих, закуповувалося нове обладнання. Фабрика 
одержувала замовлення на продукцiю з Москви, Ленiнграда, Харкова, Одеси й iн. мiст 
країни. 
1931-1941 роки - для швейної фабрики це десятилiття було перiодом збiльшення 
випуску продукцiї, розширення асортименту i полiпшення якостi виробiв, що 
випускаються. 
Пiд час вiйни фабрика була зруйнована, вiдновлення велося робiтниками 
пiдприємства.  
1949-1958 роки - це десятилiття для колективу фабрики характеризується ритмiчною 
роботою, щоденним виконанням i перевиконанням виробничих планiв. Поряд з цим йшло 
будiвництво нового виробничого корпуса швейної фабрики. 
У 1959 роцi Кiровоградська швейна фабрика перейшла в новий виробничий корпус, де 
знаходиться й сьогоднi. 
З 1976 року до квітня 2013 року пiдприємство очолював Курбатов Володимир Iллiч. З 
2 квітня 2013 року по теперішній час директором фабрики являється Пустовіт Віра 
Олексіївна.  
На протязi 22 рокiв, до 1992 року, пiдприємством , єдиним в Українi успiшно 
виконувалось постiйне Державне замовлення Мiнiстерства Оборони СРСР по 
забезпеченню Армiї i населення виробами протихiмiчного захисту. 
З 1994 року пiдприємство починає працювати на давальницькiй сировинi та виконує 
замовлення iноземних фiрм.  
Згiдно Наказу Державного Комiтету України з легкої i текстильної промисловостi  
№ 189 вiд 19.09.1994 року Кiровоградська швейна фабрика перетворена у вiдкрите 
акцiонерне товариство i надалi iменується : вiдкрите акцiонерне товариство 
"Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" (ВАТ КШФ "Зорянка"). 
В 2011 роцi Товариство було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство 
"Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка". 
Сьогоднi ПАТ "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" спецiалiзується на 
виробництвi верхнього одягу, в т.ч. - пальто та напiвпальто жiночi, костюми, 
жакети жiночi, брюки чоловiчi та жiночi, спiдницi, блузи, сукнi. 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.  
Загальнi збори акцiонерiв правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань 
дiяльностi Товариства, про часткову передачу своїх повноважень до компетенцiї 
Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. 
Створено Наглядову раду, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж 
проведенням загальних зборiв акцiонерiв, вирiшує усi питання дiяльностi 
товариства, за винятком тих, що вiднесено до виключної компетенцiї загальних 
зборiв акцiонерiв. Наглядова рада може прийняти рiшення про часткову передачу 
своїх повноважень до компетенцiї директора. Рiшення про створення Наглядової ради 
та її персональний склад затверджується загальними зборами акцiонерiв.  
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна вищому органу Товариства та Наглядовiй радi.  
Ревiзiйною комiсiєю проводиться перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi 
правлiння Товариства. 
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Виконавчий орган в товариствi одноосiбнийний  Директор. 
Фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в 
органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з минулим роком не було. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 393 особи;  
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1 особа;  
середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа;. 
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 1126,4 тис.грн.i складає 
10147,5 тис.грн. за рахунок зменшення середньорічної кількості працівників. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi 
працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить 
персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї не поступало. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i 
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз 
застосуванням облiку за датою розрахунку. 
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
" фiнансовий актив, доступний для продажу; 
" iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
" дебiторська заборгованiсть; 
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, 
якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи 
фiнансового зобов'язання. 
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Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається 
нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 
Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком 
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або 
фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати 
на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть 
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного 
вiдсотка. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 
списується за рахунок прибутку пiдприємства. 
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї, 
що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля 
первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, 
якщо вони є. 
Фiнансовi зобов'язання 
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi 
надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових 
зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки 
вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення 
визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням 
ефективної ставки вiдсотка. 
Основнi засоби 
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 
грн. 
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi 
засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї 
на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої 
суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу 
власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється 
визнання вiдповiдного активу. 
Подальшi витрати. 
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 
щоденне обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi 
витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi 
об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють 
критерiям визнання активу. 
Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом.  
 
 Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на 
дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу. 
Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз 
застосуванням прямолiнiйного методу.  
 
Оренда 
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на 
актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. 
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про 
операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку 
оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, 
визнаються як витрати. 



20 

 

Податки на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат  поточного податку. 
Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi  
щодо оподаткованого прибутку  за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за 
податками розраховуються з використанням податкових ставок. 
Забезпечення 
 Пiдприємство нараховує резерв вiдпусток згiдно чинного законодавства. 
Виплати працiвникам 
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  
Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз 
заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як 
процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати 
вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм 
право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.  
Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 
вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг  на датi 
вiдвантаження готової продукцiї. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi доходи. 
Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не 
капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. 
Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до 
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина 
собiвартостi цього активу. 
Операцiї з iноземною валютою 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним 
курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в 
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi 
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом 
на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в 
iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої 
вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, 
визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 
31.12.2013 31.12.2012 
   
Гривня/1 євро 11.04153 10,537172 
Умовнi зобов'язання та активи. 
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання 
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi 
вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 
Прийняття нових стандартiв. 
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi 
стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його 
операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2013 року. У вiдповiдностi до вимог 
МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у 
одному звiтi - Звiтi про сукупний дохiд. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
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про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основний вид діяльності - виробництво верхнього одягу. Основні види продукції: 
пальта жiночi з тканини, жакети жiночi з тканини, брюки жiночi з тканини, пальта 
чоловічі з тканини та інший верхній одяг, від реалізації яких емітент отримав весь 
доход. Сума виручки - 16459 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі 
виробництва складає 97,6% всього виробництва. 
Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня 
попиту на послуги, що надаються пiдприємством.  
Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонного фактору. 
Основними клiєнтами є фiрми: Gil Bret Gmвn & Co.KGi (Нiмеччина),Betty Barclay Gmbh 
& Co KG (Нiмеччина), Ленер Кардьє (Францiя), "Frank Henke Moden" (Нiмеччина), 
"Model Service Etomilu s.r.l." (Iталiя). Виготовлена швейна продукцiя у повному 
обсязi вiдвантажується замовникам. 
Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi зi зростанням цiн на сировину i 
матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури 
ринку.  
Захист дiяльностi товариства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у 
вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi робiт, що надаються.  
Канали збуту робiт емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та 
шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - 
зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з товариством за рахунок оптимальної 
цiни на роботи i послуги, високої якостi виконуваних робiт.  
Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є 
доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно 
зростають.  
Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, 
характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в 
роботi нових матерiалiв.  
Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх 
високої цiни.  
Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що 
виконують аналогiчнi роботи i послуги, що i емiтент. Мiж українськими 
товаровиробниками iснує конкуренцiя вiдностно притягнення iноземних замовникiв до 
спiвпрацi. 
Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, 
залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.  
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 
вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання немає. 
Країна, у якій емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми 
доходів за звітний рік - Німеччина. 
Загальна сума експорту - 1284,8 тис. Євро, частка експорту в загальному обсязі 
переробки сировини на митній території України для Німеччини, від якої емітентом 
отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - 
86,7%. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi 5 рокiв були такi придбання та вiдчуження активiв по категорiям: 
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2009 рiк 
Придбано - земельнi дiлянки - 498 тис.грн., машини та обладнання - 260 тис.грн., 
транспортнi засоби - 21 тис.грн., iншi - 35 тис.грн., всього - 814 тис.грн. 
Вибуття не було. 
2010 рiк 
Придбано - машини та обладнання - 670 тис.грн., iншi - 10 тис.грн., всього - 680 
тис.грн. 
Вибуло - всього 16 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване. 
2011 рiк 
Придбано - машини та обладнання - 699 тис.грн., iншi - 28 тис.грн., всього - 727 
тис.грн. 
Вибуло - всього 13 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване. 
2012 рiк 
Придбано - iншi - 4 тис.грн. 
Вибуло - всього 143 тис.грн. початкової вартостi - списано повнiтю замортизоване.  
2013 рiк 
Придбано - машини та обладнання - 1 тис.грн., iншi - 2 тис.грн., всього - 3 
тис.грн. 
Вибуло - всього 5 тис.грн. первісної вартостi - списано повнiтю замортизоване. 
Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення 
нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi. 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Емітент протягом звітного року не укладав правочини з власниками істотної участі, 
членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв 
не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо 
основних засобiв.  
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання 
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх 
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв 
вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.  
На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв 
пiдприємства.  
На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення 
або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 



23 

 

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики 
держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, 
товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; 
значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати 
працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив 
макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить 
до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми 
свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. 
Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi 
держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична 
нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, 
податкове навантаження. 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
В звiтному роцi штрафів, пень, неустойок не сплачувалося. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд 
виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку, крiм того, Товариством 
залучаються кредитнi кошти.  
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi 
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової 
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта 
господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 
зобов'язань. 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії 
виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги в сумі 849 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 
4437 тис.грн., короткострокові кредити банків в сумі 1000 тис.грн., поточна 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 132 тис.грн., інші 
поточні зобов"язання в сумі 4392 тис.грн. Інформацiя про очiкуванi прибутки вiд 
виконання цих договорiв вiдсутня. 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення 
виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме 
- освоєння нових видiв продукції, залучення нових клiєнтiв, ремонт обладнання. 
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 
збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних 
ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
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Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на 
дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 
 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 
відсутності судових справ про це зазначається 
 
1). 29 січня 2013 року Ленінський районний суд м. Кіровограда виніс Постанову 
іменем України: Курбатова В.І. визнати винним у вчинені правопорушення, 
передбаченого ч.1 ст.41 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу 
в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510,00 грн.; 
2). Згідно Ухвали № К/800/4287/13 від 23.01.2013р. Вищого адміністративного суду 
України відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Кіровоградського 
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на Постанову 
Кіровоградського окружного адміністративного суду від 20.03.2012р. у справі за 
позовом  Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів 
до ПАТ КШФ "Зорянка" про стягнення адміністративно-господарських санкцій в розмірі 
103120,00 грн. та пені в розмірі 1392,30 грн.(справа №1170/2а-2262/11); 
3). 27.03.2013р. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд відповідно до 
ухвали суду від 10 липня 2012 року направив на адресу ПАТ КШФ "Зорянка" справу 
№2а-2160/10/1170 за позовом ВАТ КШФ "Зорянка" до Кіровоградської ОДПІ про визнання 
недійсним податкового повідомлення-рішення. Згідно Ухвали Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду від 10.07.2012р. по справі №2а-2160/10/1170: 
апеляційну скаргу Кіровоградської ОДПІ залишити без задоволення. Постанову 
Кіровоградського окружного адміністративного суду від 05.11.2010 року у справі  
№2а-2160/10/1170 - залишити без змін. 
 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є 
достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 
Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання 
емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 
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   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 3685.000 3294.000 0.000 0.000 3685.000 3294.000 

- будівлі та споруди 2062.000 1996.000 0.000 0.000 2062.000 1996.000 

- машини та обладнання 1554.000 1237.000 0.000 0.000 1554.000 1237.000 

- транспортні засоби 6.000 5.000 0.000 0.000 6.000 5.000 

- інші 63.000 56.000 0.000 0.000 63.000 56.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 3685.000 3294.000 0.000 0.000 3685.000 3294.000 

 
Пояснення :  Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в 
середньому 50-65 рокiв, машинами та обладнанням - 5-10 рокiв, транспортними 
засобами - до 10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в 
експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. 
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 
здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 
Товариства.  
Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.  
Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i 
арешт протягом року на них не накладався. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 13310 тис.грн., 
ступiнь їх зносу - 75,252%, сума нарахованого зносу - 10016 тис.грн. Змiни у 
вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло 
основних засобiв за звітний рiк на суму 3 тис.грн.), вибуттям за первісною 
вартістю на 5 тис.грн., нарахуванням амортизацiї за рiк 391 тис.грн. Обмежень на 
використання майна Емiтента немає. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2404 3927 

Статутний капітал (тис.грн.) 3152 3152 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3152 3152 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(2404.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(3152.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 
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3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 1000.00 Х Х 
Кредит ПАТ "Укрсоцбанк" 27.11.2012 1000.00 20.000 29.07.2014 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 
Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 51.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 4320.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 1230.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 6601.00 Х Х 
Опис На балансi товариства станом на 31.12.2013 року наявнi довгостроковi забезпечення: 

- Довгостроковi забезпечення витрат персоналу               - 387 тис.грн. 
Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 року складають 6214 тис. грн., в тому числi: 
Короткостроковi кредити банкiв                              - 1000 тис.грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
 товари, роботи, послуги                                   - 132 тис.грн. 
 розрахунками з бюджетом                                   - 51 тис.грн. 
 розрахунками зi страхування                               - 209 тис.грн. 
 розрахунками з оплати працi             - 400 тис. грн. 
 одержаними авансами                                       - 30 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання                 - 4392 тис. грн. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пальта жiночi з тканини 50,6 тис.шт.          6739.70 40.88 50,6 тис.шт.          6739.70 40.88 

2 Жакети жiночi з тканини 60,1 тис.шт.          6824.40 41.39 60,1 тис.шт.          6824.40 41.39 

3 Брюки жiночi з тканини 9,8 тис.шт.           737.60 4.47 9,8 тис.шт.           737.60 4.47 

4 Пальта чоловічі з тканини 12,3 тис.шт.          1691.60 10.26 12,3 тис.шт.          1691.60 10.26 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати   9.60 

2 Заробiтна плата  60.88 

3 Нарахування на заробiтну плату  22.60 

4 Iншi витрати   4.60 

5 Амортизацiя   2.32 
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

25.03.2013 25.03.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                    

01.04.2013 02.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                
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 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 2 1 

2 2012 1 0 

3 2013 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше   

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X   

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Затвердження значного правочину 

 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
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Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                          

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                       

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                  

 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   

X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  

  X 

Інше (запишіть)                                                                            
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Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  3  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                          
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Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

          

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                          

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                               

 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 
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Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                          

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 

Інше (запишіть)                          

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                          

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: Немає 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: Немає 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 Немає 
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна 
фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

Територія  КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136600 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ВЕРХНЬОГО 
ОДЯГУ 

за КВЕД 14.13 

Середня кількість працівників  431   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 25015 Кiровоградська область м.Кiровоград вул.Євгена 
Маланюка,2, т.0522-229713 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 -- -- 
-- 

первісна вартість 1001 -- -- -- 
накопичена амортизація 1002 -- -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 3685 3294 4323 
первісна вартість 1011 13312 13310 13451 
знос 1012 9627 10016 9128 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 36 24 48 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 3721 3318 4371 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 235 183 
243 

Виробничі запаси 1101 235 183 243 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 164 849 
285 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 
-- 

з бюджетом 1135 462 217 605 
у тому числі з податку на прибуток 1136 69 69 69 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4517 4437 4497 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 2028 1 5573 
Рахунки в банках 1167 2028 1 5573 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- -- 
Усього за розділом II 1195 7406 5687 11203 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 11127 9005 15574 
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Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 3152 3152 
3152 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 775 -748 1378 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 3927 2404 4530 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 20 
Довгострокові забезпечення 1520 366 387 439 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 366 387 439 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 366 387 459 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- 1000 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 110 132 45 
розрахунками з бюджетом 1620 253 51 126 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 342 209 399 
розрахунками з оплати праці 1630 733 400 727 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 -- 30 
-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 5396 4392 9288 
Усього за розділом IІІ 1695 6834 6214 10585 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 11127 9005 15574 
 
 
  
 
 

Директор ________________ Пустовіт Віра Олексіївна 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Ручка Тетяна Георгіївна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 
швейна фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2013 рік  

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 16459 18328 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (14775) (17014) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 1684 1314 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 481 762 
Адміністративні витрати  2130 (2089) (2162) 
Витрати на збут 2150 (60) (79) 
Інші операційні витрати  2180 (1424) (362) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (1408) (527) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 2 2 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (107) (72) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (1513) (597) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 -6 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (1523) (603) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1523 -603 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1615 2047 
Витрати на оплату праці 2505 10259 11441 
Відрахування на соціальні заходи 2510 3808 4285 
Амортизація 2515 391 704 
Інші операційні витрати 2520 775 788 
Разом 2550 16848 19265 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 1313215 1313215 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1313215 1313215 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  1.15974920) (  0.45917840) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 (  1.15974920) (  0.45917840) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Директор ________________ Пустовіт Віра Олексіївна 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Ручка Тетяна Георгіївна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна 
фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 
за 2013 рік  

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 15530 18471 

Повернення податків і зборів 3005 340 551 

у тому числі податку на додану вартість 3006 340 551 

Цільового фінансування 3010 -- 14 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 -- 14 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 262 -- 
Надходження від повернення авансів 3020 -- 1 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 -- 5 

Інші надходження 3095 1440 15370 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (2488) (2954) 

Праці 3105 (9490) (9525) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4413) (4764) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1612) (1676) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (51) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (1625) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (--) (1) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (--) (5) 

Інші витрачання 3190 (596) (19464) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1027 -3977 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 4225 10668 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 5377 10668 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1152 -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2179 -3977 

Залишок коштів на початок року 3405 2028 5573 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 152 432 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 2028 

 
Директор ________________ Пустовiт Вiра Олексiївна 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Ручка Тетяна Георгiївна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 

Підприємство   Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська 
швейна фабрика "Зорянка" 

за ЄДРПОУ 05502700 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 3152 -- -- -- 775 -- -- 3927 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 3152 -- -- -- 775 -- -- 3927 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -1523 -- -- -1523 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -1523 -- -- -1523 
Залишок на кінець року 4300 3152 -- -- -- -748 -- -- 2404 
 
  
 
 

Директор ___________
_____ 

Пустовiт Вiра Олексiївна 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Ручка Тетяна Георгiївна 

               (підпис)     
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 
1. Органiзацiя 
Публiчне акцiонерне товариство Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка"" 
("Пiдприємство") засноване у 1922 р.  
Пiдприємство було засноване в 1922 роцi. Матерiальною базою для розгортання 
виробничої i господарської дiяльностi послужила майстерня по ремонту вiйськового 
одягу. Фабрика розмiщувалася в невеликому двоповерховому будинку. Першим 
директором фабрики був призначений Ланцман Абрам Львович, що керував пiдприємством 
до 1934 року. У 1923 роцi були органiзованi цехи : закрiйний та пошивний  
Наприкiнцi 1926 року почав упроваджуватися поточний метод пошиття, що дозволило 
значно пiдвищити продуктивнiсть працi. З 1927 року усi вироби на фабрицi 
пошивались поточним методом. Поступово збiльшувалося число працюючих, 
закуповувалося нове обладнання. Фабрика одержувала замовлення на продукцiю з 
Москви, Ленiнграда, Харкова, Одеси й iн. мiст країни. 1931-1941 роки - для швейної 
фабрики це десятилiття було перiодом збiльшення випуску продукцiї, розширення 
асортименту i полiпшення якостi виробiв, що випускаються. Пiд час вiйни фабрика 
була зруйнована, вiдновлення велося робiтниками пiдприємства. 1949-1958 роки - це 
десятилiття для колективу фабрики характеризується ритмiчною роботою, щоденним 
виконанням i перевиконанням виробничих планiв. Поряд з цим йшло будiвництво нового 
виробничого корпуса швейної фабрики. У 1959 роцi Кiровоградська швейна фабрика 
перейшла в новий виробничий корпус, де знаходиться й сьогоднi.  На протязi 22 
рокiв, до 1992 року, пiдприємством , єдиним в Українi успiшно виконувалось 
постiйне Державне замовлення Мiнiстерства Оборони СРСР по забезпеченню Армiї i 
населення виробами протихiмiчного захисту. З 1994 року пiдприємство починає 
працювати на давальницькiй сировинi та виконує замовлення iноземних фiрм. Згiдно 
Наказу Державного Комiтету України з легкої i текстильної промисловостi № 189 вiд 
19.09.1994 року Кiровоградська швейна фабрика перетворена у вiдкрите акцiонерне 
товариство i надалi iменується : вiдкрите акцiонерне товариство "Кiровоградська 
швейна фабрика "Зорянка" (ВАТ КШФ "Зорянка"). В 2011 роцi Товариство було 
перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградська швейна фабрика 
"Зорянка". Сьогоднi ПАТ "Кiровоградська швейна фабрика "Зорянка" спецiалiзується 
на виробництвi верхнього одягу, в т.ч. - пальто та напiвпальто жiночi, костюми, 
жакети жiночi, брюки чоловiчi та жiночi, спiдницi, блузи, сукнi, робiтничий одяг. 
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: виробництво iншого 
верхнього одягу. Пiдприємство знаходиться у мiстi Кiровоградi Україна. 
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013 р. складала 431 особу. 
Станом на 31 грудня 2013 такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства: 
Акцiонери Пiдприємства: % 
Компанiя "Дертус Файненс Груп ЛТД" 24,52 
ТОВ "Клермонт Iнтертейд" США 22,44 
Фiрма "АТЕК-95" 18,12 
Фiзичнi особи 34,92 
Всього 100,0 
Ця фiнансова звiтнiсть буде затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 4 квiтня 
2014 року. 
2. Основа надання iнформацiї 
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця 
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком 
оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ 
вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби. 
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається 
на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом 
трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з 
метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 
 
Використання оцiнок та припущень 
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При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi 
мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та 
витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату 
пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi 
результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення 
невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною 
внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом 
наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: 
тис.грн. 
                                  31.12.2013  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть                                          
5503  
Функцiональна валюта 
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня. 
 
3. Основнi принципи бухгалтерського облiку 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i 
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз 
застосуванням облiку за датою розрахунку. 
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 
" фiнансовий актив, доступний для продажу; 
" iнвестицiї, утримуванi до погашення; 
" дебiторська заборгованiсть; 
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 
Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, 
якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи 
фiнансового зобов'язання. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається 
нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 
Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком 
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або 
фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати 
на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть 
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного 
вiдсотка. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 
списується за рахунок прибутку пiдприємства. 
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї, 
що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля 
первiсного визнання Пiдприємство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, 
застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, 
якщо вони є. 
Фiнансовi зобов'язання 
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi 
надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових 
зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки 
вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення 
визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням 
ефективної ставки вiдсотка. 
Основнi засоби 
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 
грн. 
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Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi 
засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї 
на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої 
суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу 
власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється 
визнання вiдповiдного активу. 
Подальшi витрати. 
Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на 
щоденне обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi 
витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi 
об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють 
критерiям визнання активу. 
Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом.  
 
 Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на 
дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу. 
Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз 
застосуванням прямолiнiйного методу.  
 
Оренда 
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на 
актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. 
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про 
операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку 
оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, 
визнаються як витрати. 
Податки на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат  поточного податку. 
Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi  
щодо оподаткованого прибутку  за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за 
податками розраховуються з використанням податкових ставок. 
Забезпечення 
 Пiдприємство нараховує резерв вiдпусток згiдно чинного законодавства. 
Виплати працiвникам 
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як 
зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  
Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз 
заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як 
процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати 
вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм 
право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня.  
Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 
вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i 
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг  на датi 
вiдвантаження готової продукцiї. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi доходи. 
Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не 
капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. 
Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до 
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина 
собiвартостi цього активу. 
Операцiї з iноземною валютою 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним 
курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
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Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в 
гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi 
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом 
на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в 
iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої 
вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, 
визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 
31.12.2013 31.12.2012 
   
Гривня/1 євро 11.04153 10,537172 
Умовнi зобов'язання та активи. 
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання 
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi 
вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 
Прийняття нових стандартiв. 
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi 
стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його 
операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2013 року. У вiдповiдностi до вимог 
МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у 
одному звiтi - Звiтi про сукупний дохiд. 
 
4. Дохiд вiд реалiзацiї        2013 
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 16459 
Всього доходи вiд реалiзацiї  16459 
 
5. Собiвартiсть реалiзацiї  
Виробничi витрати         1176 
 
Витрати на персонал 12861 
 
Амортизацiя    376 
Iншi 362 
Всього 14775 
 
6. Iншi доходи, iншi витрати  
Iншi доходи 2013 
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 150 
Доходи вiд операцiйної оренди активiв 204 
Дохiд вiд курсових рiзниць 98 
Iншi доходи 29 
Всього 481 
Iншi витрати 2013 
Втрати вiд курсових рiзниць 96 
Сумнiвнi безнадiйнi борги 583 
Iншi витрати 745 
Всього 1424 
 
7. Витрати на збут  
 2013 
Витрати на персонал 58 
Iншi 2 
Всього  витрат на збут 60 
 
8. Адмiнiстративнi витрати  
 2013 
Витрати на персонал 1206 
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 15 
Iншi 868 
Всього адмiнiстративних витрат 2089 
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9. Фiнансовi доходи та витрати  
 2013 
Процентнi доходи  
Процентний дохiд за  облiгацiями 2 
Всього процентнi доходи 2 
Процентнi витрати  
Банкiвськi кредити  107 
Всього процентнi витрати 107 
10. Податок на прибуток 
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 
                                                                                  
31.12.2013     
Прибуток до оподаткування (1523)  
Всього прибуток до оподаткування (1523)  
Податкова ставка 19%  
Нарахований податок на прибуток 10  
Витрати з податку на прибуток 10  
Поточнi витрати з податку на прибуток 10  
11. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу. 
Станом на 31.12.2013 пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для 
продажу.  
12.Основнi засоби. 
 
За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Земля Iншi Транспорт
 Всього 
1 2 3   4 7 
31 грудня 2012 року 4056 8441 498 262 55 13312 
Надходження  1  2  3 
Вибуття  (2)  (3) 
  (5) 
31 грудня 2013 року 4056 8440 
 498 261 55 13310 
Накопичена амортизацiя       
31 грудня 2012 року 2492 6881  205 49 9627 
Нарахування за рiк 66 324 
  3 1 394 
Вибуття  (2)  (3)  (5) 
31 грудня 2013 року 2558 7203  205 50 10016 
Чиста балансова вартiсть       
31 грудня 2012 року 1564 1560 498 57 6 3685 
31 грудня 2013 року 1498 1237 498 56 5 3294 
13. Iнвестицiї, доступнi для продажу 
 
Iнвестицiї доступнi для продажу вiдсутнi. 
14. Iнвестицiї до погашення 
 
 Термiн погашення процентна ставка до номiналу 31 грудня 2013 
Облiгацiї з вiдшкодування ппппПДВПДВ 01.01.2016 10% 24 
Всього борговi цiннi папери   24 
15. Довгострокова дебiторська заборгованiсть  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на Пiдприємствi вiдсутня. 
16. Iнвестицiйна нерухомiсть 
        Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. 
17. Запаси 
 
 31 грудня 2013 
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 183 
Всього запаси 183 
18. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 
 
 31 грудня 2013 
Торговельна дебiторська заборгованiсть 849 
Аванси виданi 4320 
Розрахунки з бюджетом 217 
Iнша дебiторська заборгованiсть 117 
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Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 5503 
19. Грошовi кошти 
 
 31 грудня 2013 
Каса та рахунки в банках, тис. грн. 1 
Всього 1 
20. Статутний капiтал 
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 
1313215 простих акцiй номiнальною вартiстю 2,40 гривнi.  
21. Державнi субсидiї 
        Державнi субсидiї вiдсутнi. 
22. Короткостроковi забезпечення 
 
 31 грудня 2013 
Резерв вiдпусток 387 
Всього 387 
23. Короткостроковi позики 
Короткостроковий кредит банку станом на 31 грудня 2013 року складає 1000 тис.грн.  
24. Фiнансова оренда 
         Фiнансова оренда на Пiдприємствi вiдсутня.   
25. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 
 
  31 грудня 2013 
Торговельна кредиторська заборгованiсть  132 
Розрахунки з бюджетом  51 
Заробiтна плата та соцiальнi внески  609 
Iншi  4422 
Всього кредиторська заборгованiсть  5214 
 
26. Пенсiї та пенсiйнi плани. 
Пiдприємство не має недержавну пенсiйну програму з визначеними внесками.  
27. Умовнi зобов'язання. 
Судовi позови 
23.01.2013р. проти Пiдприємства вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною 
скаргою Кiровоградського обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв 
на постанову Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 30.06.2011р. та 
ухвалу Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 20.03.2012р. у 
справi за позовом Кiровоградського обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту 
iнвалiдiв про стягнення адмiнiстративно-господарських санкцiй та пенi (ухвала ВАСУ 
№ К/800/4287/13 вiд 23.01.2013р. 
 
Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому 
зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через 
практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi 
органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi 
ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 
економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде 
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.  На думку керiвництва Пiдприємство 
сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi 
збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 
протягом трьох рокiв. 
Економiчне середовище 
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та 
нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко 
змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних 
заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають 
поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку 
українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на 
здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення. 
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 
класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань.  
Знецiнення нацiональної валюти 
Нацiональна валюта - українська гривня ("грн") - знецiнилася у порiвняннi з 
основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються 
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Нацiональним банком України, для  грн./ Євро зросли з  10,537172 та 11.04153 
станом на 31 грудня 2013 року.  
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Ступiнь повернення  активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 
знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на 
досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення 
дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та 
iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв 
пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин 
та iнформацiї. 
28. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 
       Операцiї з пов*язаними особами на Пiдприємствi вiдсутнi. 
29. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську 
заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових 
iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також 
Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська 
заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити. 
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. 
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:  
Кредитний ризик 
Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.  
Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.  
Ризик лiквiдностi 
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. 
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями 
Пiдприємства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 
 
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв
 Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
1 2 3 4 5 6 7 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 894 1000 - 4320 - 6214 
Всього 894 1000 - 4320 - 6214 
 
Валютний ризик 
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 
коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює 
валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю. 
Управлiння капiталом 
Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання 
рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та 
власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. 
Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При 
цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. 
На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом 
залучення додаткового капiталу , а також  погашення iснуючих позик. 
31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 
 2013 2013 
1 2 3 
Фiнансовi активи   
Iнвестицiї, до погашення 24 24 
Торговельна дебiторська заборгованiсть 5503 5503 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 1 
Торговельна кредиторська заборгованiсть 6214 6214 
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо 
визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 
32. Звiтнiсть за сегментами 
Пiдприємство має один основний сегмент: виробництво iншого верхнього одягу. 
Операцiйнi сегменти 
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Данi за перiод, який закiнчився 31.12.2013р. 
 
 
 Реалiзацiя послуг 
1 2 
Дохiд вiд реалiзацiї 16459 
Iншi доходи 383 
Дохiд, усього 16842 
Прибуток до оподаткування (1523) 
Амортизацiя (391) 
Сегментнi активи 4384 
 
Активи, усього 4384 
Сегментнi зобов'язання 1209 
 
Прибуток сегментiв до оподаткування не включає  iншi доходи, збитки вiд курсових 
рiзниць, штрафи ти iншi витрати. 
Активи сегменту включають фiнансовi iнвестицiї, торгову дебiторську 
заборгованiсть, основнi засоби та не включають iншу дебiторську заборгованiсть , 
яка контролюється на рiвнi Пiдприємства в цiлому 
Сегментнi зобов'язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та 
короткостроковi забезпечення, й не включають доходи майбутнiх перiодiв, 
короткостроковi позики, iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на 
рiвнi Пiдприємства в цiлому. 
 
 
33. Подiї пiсля дати балансу. 
Пiсля дати балансу подiї, якi б вплинули на результати звiтностi не вiдбувались. 
34. Питання безперервностi. 
Пiдприємство не планує   завершувати  свою дiяльнiсть. 
 
 
 
          Директор ПАТ КШФ "Зорянка"                           В.О.Пустовiт 
 
 
           Гол.бухгалтер                                      Т.Г.Ручка 
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XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Кіровоградська Філія аудиторської фірми 
"Респект" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

20651627 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, м. Кіровоград, вул. Київська,43 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0135 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
 (звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 
станом на 31 грудня 2013 року 
 
Акціонерам  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА 
"ЗОРЯНКА" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
1. "Звіт щодо фінансової звітності"  
 
Вступний параграф 
Ми провели перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА "ЗОРЯНКА"  далі "Підприємство", станом на 31 грудня 2013 року відповідно 
до вимог нормативів незалежного  аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що 
вона планується і здійснюється з метою підтвердження інформації  про те, що звіти 
Підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок, і скласти за ними 
висновок про його реальне фінансове становище. Застосовуючи тестування, ми 
перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується 
звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних 
статей балансу, використані керівництвом Підприємства: оцінка основних засобів, 
матеріалів, МШП тощо. 
Вважаємо, що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського висновку. 
 
Основні відомості про Підприємство 
Повна назва емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 
Код ЄДРПОУ: 05502700. 
Місцезнаходження: 25015, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Євгена 
Маланюка, будинок 2  
Дата первинної  реєстрації - 20.12.1922р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  Серія А00746408  
Місце проведення державної реєстрації : Виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради, Державний реєстратор  Т.В. Білоусова; 
Номер запису про включення  відомостей  про юридичну особу до ЄДР  1 444 120 0000 
004294; 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи  серія А01 №578269 
Підстава заміни свідоцтва про державну реєстрацію : заміна найменування юридичної 
особи, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 05.04.2011; 
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію : 1 444 105 0009 004294 
Дата останньої реєстраційної дії - 16.10.2013р. № 14441070019004294 
Дата внесення  змін: 
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19 червня 2003р. за № 02678-АТ-1 Керуючим Білоусова Т.В. зареєстровано нову 
редакцію Статуту; 
29 вересня 2003року за № 02678-АТ-1Керуючим Білоусова Т.В. зареєстровано нову 
редакцію Статуту; 
15 квітня 2004р. за № 02678-АТ-1 Керуючим Білоусова Т.В. зареєстровано нову 
редакцію Статуту; 
 30 березня 2007р. за  № 1 444 105 0001 004294  Державним реєстратором Білоусова 
Т.В. зареєстровано нову редакцію Статуту; 
24 квітня 2008 р. за №  1 444 105 0004 004294 Державним реєстратором Білоусова 
Т.В. зареєстровано нову редакцію Статуту; 
14 квітня 2009р. за № 1 444 105 0006 004294 Державним реєстратором Білоусова Т.В . 
зареєстровано нову редакцію Статуту; 
16 квітня 2010р. за № 1 444 105 0007 004294 Державним реєстратором Білоусова Т.В .  
зареєстровано нову редакцію Статуту; 
05 квітня 2011р. за № 1 444 105 0009 004294 Державним реєстратором Білоусова Т.В .  
зареєстровано нову редакцію Статуту 
26 березня 2013р. за № 14441050015004294 Державним реєстратором Классов Є.М.  
зареєстровано нову редакцію Статуту 
 
Кількість працівників  - 393 чоловік. 
Основні види діяльності: 
 - 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу; 
 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  нерухомого 
майна; 
 - 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 
 - 46.42 оптова торгівля одягом і взуттям 
 - 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами  в спеціалізованих магазинах 
 - 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 
магазинах  
 - 47.71 роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 
- 47.82 Роздрібна торгівля з лотків  і на ринках текстильними виробами, одягом і 
взуттям 
-  47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
 
Посадові особи Товариства: 
Керівник:  Курбатов Володимир Ілліч до 01.04.2013р. ( Рішення Наглядової ради від 
01.04.2013р., Протокол № 21 від 01.04.2013р.), Пустовіт Віра Олексіївна, 
призначена  на посаду з 01 квітня  2013року відповідно до рішення Наглядової ради,  
протокол №21  від 01.04.2013 року . 
Головний бухгалтер: Ручка Тетяна Георгіївна, призначена на посаду відповідно до 
наказу  №27 від 01.12.1997 року. 
 
Опис незалежної аудиторської перевірки 
Незалежна аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем 
впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у 
відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Національних 
стандартів аудиту з урахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме: МСА 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" ,МСА 710 "Порівняльна 
інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитром фінансвову звітність" та інших стандартів, що стосуються 
підготовки аудиторського висновку, а також Законів України "Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", 
"Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", Рішення НКЦПФР №472 
від 03.04.2012 "Про затвердження роз'яснення національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім облігацій місцевої позики), 
затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360" та інших законодавчих актів. 
 
Незалежним аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські 
докази", що відповідають меті отриманих достатніх і прийнятних аудиторських 
доказів. У процесі виконання аудиторських процедур незалежний аудитор звертав 
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увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалась як 
аудиторські докази, які необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки. 
 
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень 
щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. дослідження 
здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, 
розкритих у фінансовій звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам. Незалежна аудиторська перевірка включала також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової 
звітності. 
 
Перелік перевірених фінансових звітів: 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Підприємства, у складi що додається, а саме: 
балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2013р., та вiдповiдних звiтiв про 
фiнансовi результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв, власний капiтал за 
рiк, який закiнчився цiєю датою, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв 
облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом - "рiчна 
фiнансова звiтнiсть"). 
Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням 
концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ).  
Фінансова звітність складається в національній валюті України - гривні (дані у 
фінансовій звітності приведені з округленням до тис.грн). 
 
Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне 
представлення фінансових звітів 
 
Відповідальність за представлену для перевірки фінансову звітність несе 
керівництво Підприємства.  
Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, що відповідають обставинам.  
Опис відповідальності незалежного аудитора за надання висновку стосовно фінансової 
звітності 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів незалежної аудиторської перевірки. Ми провели незалежну аудиторську 
перевірку у відповідності до вимог Закону України "Про державне регулювання  ринку 
цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", 
Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", 
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг, а також з врахуванням рішення Аудиторської палати  України від 
18.04.2003 №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів". Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання незалежної аудиторської перевірки 
для отримання достатньої впевненості , що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень. 
На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну основу 
для аудиторського висновку. 
 
Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності 
На нашу думку, фiнансові звiти праведливо й достовірно відображають  фінансовий 
стан  ПАТ КІРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" станом на 31.12.2013 р., а також 
результат  її діяльності та рух грошових коштів за минулий рік  вiдповiдно до 
концептуальної основи загального призначення - Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
 
2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги" 
Інша допоміжна інформація 
Під час незалежного аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку 
відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації 
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 



53 

 

 На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну 
основу для аудиторського висновку. 
 
Підприємство вперше надає фінансову звітність за Міжнародними стандартами  
фінансової звітності в 2012 році, датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2011року. 
 
В зв'язку з переходом на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також з 
метою дотримання Підприємством єдиної методики відображення господарських операцій 
та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової 
звітності, Підприємством виданий наказ №1 "Про облікову політику" від 04.01.2012 
року.  
 
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Підприємства вимогам 
чинного законодавства 
Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства проведено 
вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 
Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення 
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств". 
 Згiдно даних фiнансової звiтностi (форми 1 "Баланс"") за 2013 рiк вартiсть чистих 
активiв складає - 2404тис. грн., що на 748 тис.грн. менше статутного капiталу . 
У зв'язку із цим підприємству варто мати на увазі, що відповідно до вимог п.3, 
ст.155 Цивільного Кодексу України, якщо по закінченні другого й кожного наступного 
фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться менше 
статутного капіталу, Підприємство зобов'язане оголосити про зменшення свого 
статутного капіталу й зареєструвати відповідні зміни в устав у встановленому 
порядку. Якщо вартість чистих активів Підприємства стає менше мінімального розміру 
статутного капіталу, установленого законом, товариство підлягає ліквідації. 
 
Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою 
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
Підприємством та подається до НКЦБФР разом з фінансовою звітністю 
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, під час проведення аудиту не встановлено. 
 
Висловлення думки щодо виконання Підприємством значних правочинів 
За даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік вартість активів на 
початок року складала суму 11127 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, 
яка підлягає дослідженню незалежним аудитором, склада  1113 тис.грн.   
Незалежним аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання 
Підприємством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів.  
 
На підставі наданих для аудиторської перевірки документів незалежний аудитор може 
зробити висновок, що Підприємство дотримувалось вимог чинного законодавства щодо 
виконання значних правочинів.  
 
Висловлення думки щодо стану корпоративного управління 
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому 
числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні 
товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо 
відповідності системи корпоративного управління Підприємства вимогам зазначеного 
закону та статуту Підприємства. 
Станом на 31 грудня 2013р. акціонери, що володіли акціями Підприємства: 
 
Акціонери 31.12.2013 
 % 
Компанія "Дертус Файненс Груп ЛТД" 24,5215 
ТОВ "Клермонт Інтертейд" США 22,4355 
Фірма " АТЕК- 95" 18,1258 
АТЗТ "РЕГІОН ЦЕНТР" 0,0003 
Фізичні особи 34,9169 
Всього 100,0 
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Формування складу органів корпоративного управління Підприємства здійснюється 
відповідно до розділ 11 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 25 
березня 2013 року, протокол №21 від 25.03.2013. 
Протягом звітного року на підприємстві функціонували наступні органи 
корпоративного управління: 
- Загальні збори акціонерів - вищий орган; 
- Наглядова рада - наглядовий орган; 
- Директор - виконавчий орган; 
- Ревізійна комісія - контролюючий орган. 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 
Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол 
№21 від 25.03.2013  р.). 
 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. 
Статутом передбачено затвердження  Положення про Наглядову раду, Положення про 
Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган . На момент здійснення 
процедур аудиту такі положення фактично не затверджено. 
 
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України 
"Про акціонерні товариства" . 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним 
Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту - не рідше одного 
разу на квартал. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства протягом звітного року 
здійснювався Ревізійною комісією. На момент здійснення незалежної аудиторської 
перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за результатами фінансово-господарської 
діяльності Підприємства за 2013 рік завершила. 
 
Наглядова рада Підприємства затвердила зовнішнього аудитора, а саме - 
Кіровоградську філію аудиторської фірми "Респект" у вигляді товариства з обмеженою 
відповідальністю, код ЄДРПОУ 20651627,  у відповідності до п.12 Статуту. 
 
Протягом звітного року змін зовнішнього аудитора не відбувалося. Створення служби 
внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Підприємства. 
 
За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління у 
тому числі внутрішнього аудитора відповідно до Законом України "Про акціонерні 
товариства" можна зробити висновок, що: 
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Підприємства 
відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту; 
- наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" 
складена у всіх суттєвих аспектах  відповідно до вимог "Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів" , затверджених рішенням Комісії від 
19.12.2006 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за 
№97/13364 ( зі змінами); 
 
Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", 
незалежний  аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". 
Незалежним аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших 
працівників Підприємства, які на думку незалежного аудитора, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. 
Незалежним аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з 
використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 
Незалежний аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Підприємство, 
структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб 
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фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-
ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
У своїй поточній діяльності Підприємство наражається на зовнішні та внутрішні 
ризики, Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає Наглядова 
рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює  директор. 
Незалежний аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 
того, що фінансова звітність  Підприємства містить суттєве викривлення внаслідок 
шахрайства. 
Стан бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і 
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому 
виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. 
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах - ордерах 
та аналітичних відомостях. 
Облік частково автоматизований. 
При перевірці було встановлено ,що фінансова звітність Підприємства за 2013 рік 
складена на підставі облікових регістрів ,дані в яких відображені на підставі 
первинних документів. 
Стан наявних первинних документів ,журналів - ордерів, аналітичних відомостей та 
інших регістрів обліку задовільний. 
Статистична , фінансова звітність складається та подається до відповідних 
державних органів своєчасно. 
На основі проведених тестів можна зазначити , що бухгалтерський облік в цілому 
ведеться підприємством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - IV (далі - Закон 
№ 996), Міжнародних стандартів фінансової звітності , Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку , наказу керівництва Підприємства " Про облікову політику і 
організацію бухгалтерського обліку на підприємстві" від 04.01.2012 р. № 1 ( далі - 
наказ " Про облікову політику").  
За станом на 31.12.2013 загальні активи Підприємствая в порівнянні з даними на 
початок 2013 зменшились  і складають 9005 тис.грн. 
Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення на рахунках грошових 
коштів. 
На думку незалежного аудитора, розкриття інформації за видами  активів подано в 
фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог 
Міжнародних стандартів бухгалтерської обліку. 
 
Основні засоби 
Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби".  
 Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання  яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. 
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом . 
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.  
За даними Фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2013 року на балансі 
обліковувалися основні засоби за первісною вартістю 13310 тис.грн., сума 
накопиченої амортизації основних засобів становить 10016 тис.грн., залишкова 
вартість - 3294 тис.грн. 
Накопичена амортизація складає 75 % первісної вартості основних засобів. 
Відповідно до вимог Закону № 996 та Інструкції по інвентаризації основних засобів 
, нематеріальних активів , товарно - матеріальних цінностей , грошових коштів і 
документів та розрахунків , затверджених наказом Міністерства фінансів України № 
69 від 11 серпня 1994 року на підприємстві проведено річну інвентаризацію майна 
станом на 01.12.2013 р. 
Інвентаризація проведена згідно з Наказом по підприємству № 55 від 25.11.2013 р. 
За результатами інвентаризації не виявлені розбіжності між даними бухгалтерського 
обліку та фактичною наявністю  об'єктів основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів. 
Участі в інвентаризації майна підприємства ми не приймали, оскільки ця дата 
передувала даті укладення договору на проведення аудиторської перевірки. 
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На думку незалежного аудитора , дані фінансової звітності підприємства 
відповідають даним реєстрів аналітичного  та синтетичного обліку основних засобів 
та первинним документам , наданим на розгляд. 
Вважаємо , що склад основних засобів , достовірність і повнота їх оцінки ,а також 
ступінь розкриття інформації в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСБО 16 
"Основні засоби" та наказу "Про облікову політику". 
 
Запаси 
Облік запасів Підприємством здійснює в цілому у відповідності з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" , затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р.(далі - П(С)БО № 9), 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Станом на 31.12.2013 року залишки 
запасів становлять : - Сировина та матеріали - 183 тис.грн.; 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. 
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за 
первісною вартістю. 
При відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка здійснюється 
методом ФІФО. 
Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання , які підписані 
уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку. 
Активи , що використовуються протягом не більше одного року або нормального 
операційного циклу, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). 
Вартість МШП , що передані в експлуатацію , виключаються зі складу активів з 
подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями 
експлуатації і матеріально - відповідальними особами протягом строку їх фактичного 
використання. 
Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання 
матеріальних запасів. 
Відповідно до вимог Закону № 996 та Інструкції по інвентаризації основних засобів 
,нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і 
документів та розрахунків , затверджених наказом Міністерства фінансів України № 
69 від 11 серпня 1994 року на підприємстві проведено річну інвентаризацію майна 
станом на 01.12.2013р. 
Висновки проведеної інвентаризації затверджені протоколом засідання постійно 
діючої комісії. За результатами інвентаризації розбіжностей між даними 
бухгалтерського обліку та фактичною наявністю матеріальних запасів не виявлено. 
На думку незалежного аудитора , обсяг розкриття інформації відповідає вимогам 
П(С)БО № 9 та МСБО  
 Торговельна та інша дебіторська заборгованість 
 За даними показників балансу величина поточної дебіторської заборгованості 
за продукцію (товари, роботи , послуги) станом на 31.12.2013р. складає 849 
тис.грн. 
 Дебіторська заборгованість за розрахунками : 
- з бюджетом становить 217 тис.грн. 
Показник іншої поточної дебіторської заборгованості становить 4437 тис.грн. 
Прострочена дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2013 року відсутня. 
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості Підприємством в 2013 
році не нараховувався. 
 Грошові кошти та їх еквіваленти 
 Безготівкові розрахунки між Підприємством та контрагентами здійснювались 
через уповноважений банк згідно з договором на розрахунково - касове 
обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок 
одержувача коштів. 
 Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31.12.2013р.  грошові кошти 
Підприємства в національній валюті складають   суму 1 тис. грн .  
Торговельна та інша кредиторська заборгованість  
Найменування                               31 грудня 2013 
Торговельна кредиторська заборгованість  132 
Розрахунки з бюджетом  51 
Заробітна плата та соціальні внески  639 
Інші  4392 
Всього кредиторська заборгованість        6214 
  
 Незалежний аудитор відмічає, що торговельна та інша кредиторська 
заборгованість на кінець звітного періоду складає суму 6214 тис.грн. 
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Вартiсть кредиторської заборгованостi i iнших поточних зобов'язань достовiрно 
визначена i вiдповiдає даним аналiтичного облiку по контрагентах.  
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань пiдприємства в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 (МСБО 37) 
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 
  
Власний капітал 
Станом на 31.12.2013 загальний розмір власного капіталу Підприємства складає суму 
2404 тис.грн., з яких статутний капітал - 3152 тис.грн., непокритий збиток - 748 
тис.грн. 
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капітал Підприємства 
складається з 1313215 простих акцій номінальною вартістю 2,40 гривні .  
Жодна акція Підприємства не належить Державі. 
Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок   збитку поточного року. 
 
Створення забезпечень  
Наказом "про облікову політику та у відповідності до  Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 37 (МСБО37) "Забезпечення, умовні зобовязання та умовні 
активи" передбачено створення  в обліку забезпечень наступних витрат  і платежів 
на виплату відпусток  працівникам. 
Станом на 31.12.2013р. сума забезпечень на Підприємстві становить 387 тис.грн. 
 Короткострокові кредити банків 
Генеральний договір № 420/338-ЮО від 16.07.2008р про здійснення кредитування від 
АКБ "Укрсоцбанк". Кредитування за цим Договором здійснюється протягом періоду з 
16.07.2008р. по 15.07.2011р. 
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Підприємства 
За результатами діяльності  збиток Підприємства за звітний період складає 1523 
тис.грн.  в порівнянні з попереднім роком, що зумовлено різким зменшенням доходу 
від реалізації продукції, зменшенням попиту на продукцію Підприємства на фоні 
загальної кризи в світовій економіці та падінням курсу гривні.  
Визнання та оцінка доходів і витрат в бухгалтерському обліку здійснювалися згідно 
з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а саме МСБО 18, МСБО 23, 
МСБО 33 та інших. 
Доходи і витрати визначалися на підставі принципів нарахування та відповідності, 
та відображалися в фінансовій звітності періодів, до яких вони належать. 
В процесі аудиторської перевірки, на погляд незалежного аудитора, було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття Підприємством інформації стосовно доходів, 
витрат та фінансових результатів згідно МСБО та МСФЗ. 
На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз 
фінансового стану товариства за 2013 рік. 
 
 Для характеристики фінансового стану Підприємства використано показники 
платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості  та показник рентабельності 
активів. 
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0 (орієнтоване позитивне значення 
показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність Підприємства - наявність грошових 
коштів  та їх еквівалентів для погашення пред'явлених зобов'язань. В даному 
випадку товариство на кожну гривню пред'явлених зобов'язань може запропонувати 
оплату грошовими коштами 0 грн. 
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 0,9 (орієнтоване 
позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує не достатність ресурсів 
Підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання. 
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) 
становить: 0,3 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає 
достатню питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в 
його діяльність. 
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 
0,5-1,0) становить: 0,7, який характеризує  незалежність Підприємства від 
залучених засобів. 
5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховувати недоцільно в звязку з отриманим 
збитком. 
 
За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 
31 грудня 2013 року нами зроблений висновок про те, що Підприємство має   
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достатній рівень платоспроможності,  значення показників структури капіталу   
відповідає   оптимальним показникам.   
 
 Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.  
Підприємство не є професiйним учасником фондового ринку. 
  
Забезпечення випуску цiнних паперiв. 
 За звiтний перiод випуск та розмiщення цiнних паперiв, потребуючих забезпечення 
вiдповiдно до законодавства України, Підприємство не здiйснювало. 
 
 Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй. 
 Iпотечних облiгацiй Підприємство не випускало. 
 
 Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.  
Боргових та iпотечних цiнних паперiв Підприємство не має. 
 
 Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з 
управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв.  
Підприємство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 
 
Припинення діяльності 
Підприємство на протязі звітного року не припиняло свою основну діяльність. 
 
Події після дати балансу 
Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 1.01.2014 
до незалежної аудиторської перевірки, не відбувалися. 
  
3. "Інші елементи" 
Інформація про  аудиторську фірму  
 - повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма "Респект" у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю , Кіровоградська Філія аудиторської фірми 
"Респект" в м. Кіровограді  ; 
 -  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20651627; 
 -  місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград, вул. Київська,43; 
 - реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А01 
№503025, дата проведення реєстрації - 18.03.1994, місце проведення реєстрації - 
Виконавчий Комітет Одеської Міської Ради, номер запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб 15561070002011120. 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які надають аудиторські послуги: 
 - Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане 
Рішенням Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 4 
листопада 2015 року. 
 
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора: 
 - аудитор Куріленко Л.І. , сертифікат аудитора  №006704  (рішення Аудиторської 
палати України №219/2 від 14.07.2010 року, сертифікат дійсний до 14.07.2015 року). 
- Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення  
до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер Свідоцтва : П 000004 зі 
строком дії з 29.01.2013р. до 04.11.2015р. 
 
Дата і номер договору на проведення незалежного аудиту 
Основні відомості про умови договору: 
Згідно з договором № 3 від 29.01.2014 Кіровоградська філія аудиторської фірми " 
Респект " провела незалежний аудит фінансової звітності Підприємства станом на 31 
грудня 2013 року. 
Перевірку проведено вибірковим методом за адресою: м.Кіровоград, вул.Маланюка,2  
 з 29.01.2014 року по 07.04.2014 року. 
 
Директор Кіровоградської 
філії аудиторської фірми "Респект"      Куріленко Л.І. 
Сертифікат аудитора №006704 
07 квітня 2014 року 
Україна, м. Кіровоград, вул.Київська,43 


